Funktioner & fordele

De vigtigste funktioner
Stort broderiområde
Funktionen SEWING ADVISOR™
Stor broderihastighed
Stor syflade
Embroidery Intro Software til PC*
Bemærk! For at få flere oplysninger om de vigtigste funktioner skal du
kigge efter symbolet

.

*Findes kun på engelsk

Brodering
STORT BRODERIOMRÅDE

SKALERING

Du kan oprette og brodere store motiver på op til 240 x 150 mm
uden at skulle genopspænde stoffet i rammen

• Øg eller mindsk motivets størrelse med op til 20 % i forhold
til dets oprindelige størrelse, så det passer til dit projekt.

• Den store DESIGNER™ Jewel Hoop på 240 x 150 mm
er inkluderet i DESIGNER JADE™ 35.

HUSQVARNA VIKING® USB EMBROIDERY STICK

• HUSQVARNA VIKING® udvikler hele tiden nye rammer
og nyt ekstraudstyr til forskellige teknikker.

Du kan gemme flere tusinde motiver på USB Embroidery Stick,
som har en stor hukommelse.

STOR BRODERIHASTIGHED
Meget tidsbesparende ved alle broderier.
• HUSQVARNA VIKING® DESIGNER JADE™ 35 sy- og
broderimaskinen broderer hurtigere end de fleste andre
broderimaskiner*.
• Med den hurtigere broderihastighed kan du færdiggøre
dine broderier hurtigere, samtidig med at du får den kvalitet
og præcision, du forventer.
* I forhold til andre broderimaskiner i samme prisklasse.
Det reelle tidsforbrug afhænger af ramme- og broderitype.
EMBROIDERY INTRO SOFTWARE TIL PC* MEDFØLGER
• Du kan tilpasse og kombinere broderimotiverne og gøre dem
personlige samt lave monogrammer på din egen PC.
• Du kan rotere, spejlvende, skalere og tilpasse motivet
størrelse og samtidig bevare samme stingtæthed.
• Brug den intelligente farvesorteringsfunktion til at reducere
antallet af trådskift, når du broderer.

• Der følger et HUSQVARNA VIKING® USB Embroidery Stick på
4 GB med din DESIGNER JADE™ 35 maskinen, så der er plads
til et næsten ubegrænset antal broderifiler.
• USB-stikket indeholder 70 eksklusive motiver til
HUSQVARNA VIKING® DESIGNER JADE™ 35 sy- og
broderimaskinen.
• Du kan nemt overføre dine motiver mellem computeren
og DESIGNER JADE™ 35 maskinen.
WWW.MYEMBROIDERIES.COM
Du kan når som helst hente tusindvis af motiver med et klik
på computeren.
• Download motiver fra internettet hele døgnet.
RINING RUNDT OM MOTIVET
• Du kan ri langs motivets omkreds for at placere motivet eller
applikationen præcist. Ri stoffet fast på stabiliseringsmaterialet,
hvis du bruger stof, som er fint eller svært at opspænde
i rammen.

• Stort udvalg af bogstaver – herunder 10 digitaliserede skrifttyper.

REDIGERING AF BRODERIET

• Med guiden QuickFont Wizard kan du automatisk oprette
broderiskrifttyper ud fra de fleste TrueType®- og OpenType®skrifttyper på din computer.

• Det er muligt at spejlvende, flytte, rotere eller kopiere motivet
på skærmen eller i Embroidery Intro softwaren til PC.

• 72 supermotiver, som du kan tilpasse til et hvilket som helst
projekt. Det er nemt at tilpasse størrelsen af dem og bevare
en perfekt stingtæthed.

HJØRNEKONTROL

• Stort udvalg af broderimotiver, rammer og hjørner, så du kan
lave kreative kombinationer.
*Findes kun på engelsk
HUSQVARNA VIKING®-BRODERISOFTWARE TIL PC SOM
EKSTRAUDSTYR
Lav personlige broderimotiver på din computer.

• Tegn motivets omrids i broderirammen, så du kan placere
motivet præcist.
90° ROTERING AF MOTIVET
• Du kan rotere motivet rundt om dets midte.
GÅ FREM OG TILBAGE I STINGENE
• Gå frem og tilbage sting for sting i motivet.

• Du kan få broderisoftware, som er bedst i sin klasse, til både
PC og MAC®-computere, så du kan gøre dine broderier
endnu mere kreative og personlige.

GÅ FREM OG TILBAGE I FARVEBLOKKENE

EKSKLUSIVE BRODERIMOTIVER OG EN SKRIFTTYPE

FLYTNING AF MOTIVET

• Du kan gå frem eller tilbage i farveblokkene.

Uendelige muligheder for at være kreativ.

• Du kan flytte motivet i broderifeltet til den ønskede placering.

• Der er indlæst 70 smukke motiver i din DESIGNER JADE™ 35
sy- og broderimaskine.

FLERE RAMMER SOM EKSTRAUDSTYR

• 1 indbygget broderiskrifttype i tre forskellige størrelser med
både store og små bogstaver, så du kan sy mærkater og dato
og lave dekorationer.

Der findes mere end 10 rammer i forskellige størrelser, som
er ekstraudstyr.
• Det gør det nemmere at anvende specialteknikker til
brodering af eksempelvis endeløse broderier, quiltning,
broderier med struktur og meget mere.

Syning
FUNKTIONEN EXCLUSIVE SEWING ADVISOR™

SÆNKNING AF TRANSPORTØREN

Når du vælger stoftype og syteknik, foretager Exclusive SEWING
ADVISOR™ funktionen straks alle indstillinger og giver dig
ekspertråd direkte på skærmen.

• Det er nemt at sænke transportøren bag på friarmen
i forbindelse med isyning af knapper, frihåndsquiltning eller
syning af dekorationer.

• Den indstiller den bedste søm, stingbredde, stinglængde
og trådspænding.

FRIHÅNDSSYNING MED ALLE SØMME

• Sømmen vises med den anbefalede trykfod og den bedste
nålestørrelse og -type på skærmen.

• Det er nemt at quilte og lave smuk frihåndsbrodering med
sømme efter eget valg.

200 mm STOR SYFLADE

NÅLETRÅDSSENSOR
• Der vises en pop op-meddelelse, når overtråden knækker.

Sy store quilte, boligtekstiler og tøj uden problemer.
• Stort område til højre for nålen, som gør det let at sy.

120 SMUKKE 7 mm BREDE SØMME
• Vælg blandt en lang række sømme, så du kan bruge alle
mulige teknikker og få uendelige kreative muligheder. Så har
du altid den perfekte søm til alle projekter.
SYNING AF KNAPHULLER I ÉN ARBEJDSGANG
• Knaphuller sys hurtigt og nemt i én enkelt arbejdsgang. Begge
stolper sys i samme retning, så de ligger glat og ikke skævvrides.
• Vælg mellem fire forskellige stilarter til forskellige
applikationer.
2 SYSKRIFTTYPER (Block og Cyrillic)
• Med store og små bogstaver, tal og symboler, som er nemme
at programmere, og som gør det nemt at personliggøre
dit projekt.
PROGRAMMERING AF SØMME
• En permanent hukommelse (kan gemme op til 60 sømme
og bogstaver), hvor du kan gemme dine personlige
sømkombinationer og nemt og hurtigt har adgang til dem.
NÅLESTOP OPPE/NEDE
• Gør det let at dreje stoffet, sy applikationer og meget mere.
START/STOP-FUNKTION
• Det er let at sy med jævn hastighed uden at bruge fodpedalen.
• Tryk på Start/Stop for at starte og standse syningen.
• Fantastisk til syning af rækker af pyntesømme,
frihåndsquiltning og knaphuller.
• Ideelt til syentusiaster med fysiske begrænsninger.

29 NÅLEPOSITIONER
• Syr en ligesøm med 29 forskellige nålepositioner, så du får
perfekte resultater med topstikninger, kantsyning, understing,
syning i sømfuren eller quiltning. Du kan justere og
spejlvende stinglængden og -bredden.
STORT UDVALG AF EKSTRA TILBEHØR
• Masser af ekstra tilbehør til alle sybehov, hvilket giver kreative
muligheder. Til alle mulige forskellige syteknikker og til
brodering, quiltning, syning af boligtekstiler m.m.

Maskine
SPECIALDESIGNET TILBEHØRSRUM
• Moderne, praktisk og lettilgængelig opbevaring til al
medfølgende tilbehør.
• Det slanke og moderne rum ser flot ud, når symaskinen
ikke er i brug.
ELEKTRONISK SELVJUSTERENDE TRÅDSPÆNDING
Tidsbesparende og bekvemt, når du syr.
• Den bedste trådspænding indstilles automatisk til den
pågældende syteknik og stoftype.
• Du kan selv ændre spændingen, når du skal bruge
specialteknikker.
8 ORIGINALE HUSQVARNA VIKING®-TRYKFØDDER,
SOM KAN KLIKKES PÅ
• Et stort udvalg af trykfødder, som nemt kan klikkes
på, er inkluderet i HUSQVARNA VIKING®
DESIGNER JADE™ 35 maskinen, herunder en knaphulsmåler.
AUTOMATISK TRÅDKNIV
Tidsbesparende og bekvemt, når du syr.
• Med et enkelt tryk klippes over- og undertråden over
på undersiden af stoffet.
• Ved brodering klippes overtråden over mellem farveskift,
og over- og undertråden klippes over til slut.
HASTIGHEDSSTYRING
• Det er nemt at justere syhastigheden og opnå større kontrol.
INDBYGGET NÅLETRÅDER
• Gør det nemt, hurtigt og problemfrit at tråde nålen.
GRAFISK DISPLAY
• På det grafiske display kan du se alle dine valg og
valgmuligheder. Den valgte søm vises i naturlig størrelse
på det grafiske display.
• Alle syanbefalingerne vises på det grafiske display.
SIKKER DOBBELTNÅL
• Vælg Sikker stingbredde for at undgå, at nålen knækker,
når du syr med dobbeltnål.
UNDERTRÅDSSPOLING FRA NÅLEN
• Du behøver ikke at tage tråden ud af nålen for at spole
undertråden.
FLERE SPROG
• Vælg dit foretrukne sprog til indstillingerne og pop
op-meddelelserne på det grafiske display.
LED-LYS
Reducerer skyggerne, når du syr.
• LED-lys oplyser nåleområdet og syfladen, så det bliver
nemmere at sy, og øjnene ikke overanstrenges.

© 2015 KSIN Luxembourg II, S.ar.l. Alle rettigheder forbeholdes. VIKING, DESIGNER, DESIGNER JADE og SEWING ADVISOR er varemærker tilhørende
KSIN Luxembourg II, S.ar.l. HUSQVARNA og "H-mærket med krone" er varemærker tilhørende Husqvarna AB. Alle varemærker bruges under licens af VSM
Group AB. Alle andre produkter og firmanavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere.

